
45 
 

 المواقف األمريكية والفرنسية إزاء بدائل إدارة النساع في الصحراء الغربية

 إبراهين تيقاهونين .أ

 الوطنية العليا للعلوم السياسية الودرسة

 

ىُت بػاء هؼإ الصحغاء الغغبُت ؤخض اإلادضصاث الغثِؿُت  قيل مىكف ول مً فغوؿا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ا ؤو -بلى الُىم، وكض ججلى هظا الضوع ٖبر مسخلف مغاخله  1975بهضإل الجزإ ٖام لخُىعاث هظا اإلالف، مىظ  ٖؿىٍغ

(، وهى مبرع ؤولي لخإهُض ؤهمُت صعاؾت هظا اإلاىيٕى 2016-1975، وطلً زالٌ ؤهثر مً ؤعبٗت ٖلىص) -صبلىماؾُا

 هخىكٗاث مؿخلبلُت.   وجدلُل ؤبٗاصه في الحايغ ؤو

ىُت كض بغػ بىيىح في صٖم الُغوخاث اإلاغغبُت،وبطا وان صوع ول مً فغوؿا والى  ؾىاء  -    الًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ا  ، فةهه مً اإلاهم جدلُل هظه اإلاىاكف  اإلاٗلىت واإلاخىكٗت بػاء ٖملُت بصاعة الجزإ،  -وان طلً صبلىماؾُا ؤو ٖؿىٍغ

ت مً الخُاعاث اإلاُغوخت واإلاخضاولت ؤمام َغفي الجزإ )ظبهت  خحن اإلافخىخت ٖلى مجمٖى ى/اإلاغغب( واإلاجمٖى البىلحزاٍع

ت مىً خهغ هظه الخُاعاث جهيُفا بلى زالزت بضاثل عثِؿُت، مخفٖغ  : ؤلاكلُمُت والضولُت، ٍو

 الظي ًبلى مفخىخا ٖلى زالزت زُاعاث عثِؿُت: (:بحن الاؾخفخاجي و الخفاوض ي) الحل السلمي أوال:

غ اإلاهحر) بحن زُاعي ؤلاؾخلال1ٌ  والاهضماط م٘ اإلاغغب( /بؾخفخاء جلٍغ

اع ؤو الخُاع الشالض والظي جُىع بلى نُغت الحىم الفُضعالي(.2  /الحىم الظاحي)اإلاٗغوف باالجفاق ؤلَا

ى(.3  /زُاع الخلؿُم )بحن اإلاغغب وظبهت البىلحزاٍع

 ثانيا: الحزب

 ( i)(Statut- Quo ثالثا: استمزار الوضع القائم)ال حزب وال سلم 

ىُت وفغوؿا منها هبضاثل  وما يهم في َغح هظه الخُاعاث، هى جدضًض مىكف ول مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىحن بكلُمُحن وصولُحن عثِؿُحن، وان لهما وما ًؼاٌ،  مُغوخت  م٘ بؾخسالم هلاٍ الخىافم وؤلازخالف بحن مىكفي قٍغ

 حغاء الغغبُت.الضوع الحاؾم إلؾخمغاع جىَغـ "ألامغ الىاك٘" اإلاغغبي في الص

مىً جفهُل مُُٗاث هظه البضاثل مً مىٓىع جدلُلي، ًغهؼ ٖلى الغهاهاث ؤلاكلُمُت ليل منهما في هظه  ٍو

اإلاىُلت، مً صون الغىم في الخفانُل الىغوهىلىظُت  واللاهىهُت للملف، ؤو ختى اإلاىاكف اإلابضثُت اإلاٗغوفت لُغفي 

سُا للُغوخاث الجزإ، هما ؤن هظا الخدلُل ال ًغظ٘ بلى ؤنٌى  مىاكفهما الخللُضًت  اإلاٗغوفت بضٖمها اإلاُلم جاٍع

ا  -اإلاغغبُت ؿىٍغ  ،ال ؾُما زالٌ مغخلت الجزإ اإلاؿلح بحن َغفي الجزإ في الصحغاء الغغبُت، في الفترة ما -ؾُاؾُا ٖو

 .1991-1975بحن 
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 أوال:  الحل السلمي:

ت الؿلمُت، ت بحن  ٌٗخمض هظا الحل ٖلى مبضؤ حغلُب زُاع الدؿٍى واؾدبٗاص مىُم الحغب واإلاىاظهت الٗؿىٍغ

ؤو جفاويُت،  -كاهىهُت  –جم َغخها بلى خض آلان، بهفت عؾمُت  َغفي الجزإ، وهى بضًل مفخىح ٖلى زالزت زُاعاث،

 بدُض ًمىً جفهُل هظه الخُاعاث الشالزت ٖلى الىدى الخالي:

 :  إستفتاء تقزيز املصير -1

خٗلم بدىُٓم بؾخفخاء حن ًسحرهم بحن ؤلاهًمام بلى اإلاغغب ؤو ؤلاؾخلالٌ، في بَاع  ٍو للىازبحن الصحغاٍو

ت الضًملغاَُت. وكض جمذ ألٌو مغة في  مهاصكت مجلـ ألامً إلاىٓمت  1990ظىان  20الجمهىعٍت الٗغبُت الصحغاٍو

لصحغاء الغغبُت، في آظاٌ ( اللاض ي بدىُٓم ؤلاؾخفخاء في ا690ألامم اإلاخدضة ٖلى مسُِ الؿالم ألاممي )الالثدت عكم 

 Minurso، جم بمىظبها جيلُف بٗشت ألامم اإلاخدضة لخىُٓم ؤلاؾخفخاء في الصحغاء الغغبُت "مُىىعؾى  1992فُفغي 

  .(ii)بالؿهغ ٖلى جدًحر قغوٍ بظغاء هظه الٗملُت ؤلاؾخفخاثُت

لخفاويُت بحن َغفي (هظا الخُاع بٗض ؾلؿلت مً الللاءاث ا1997ؾبخمبر  16وكض هغؾذ بجفاكُت هُىؾتن)

اًت اإلابٗىر الخام لألمحن الٗام ألاممي بلى الصحغاء الغغبُت ظُمـ بُىغ             .(iii)الجزإ، جدذ ٖع

ىُت وفغوؿا لخُاع ؤلاؾخفخاء، فةهه  جمحز بالغمىى، وطلً مً زالٌ  وفُما ًخٗلم بمىٓىع الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ذ ٖلى كغاع مجلـ ألامً عكم الجم٘ بحن الخإًُض الغؾمي إلاسُِ الؿالم  مً  1990ظىان  690ألاممي، ٖبر الخهٍى

ؾىت ألازحرة،وهظا جفاصي  25ظهت ، وبهتهاط مىكف ؾلبي بػاء الٗلباث التي اٖتريذ جُبُم هظا اإلاسُِ زالٌ 

إلاُٗلت حشجُ٘ اإلاغغب ؤو الًغِ ٖلُه لخجاوػ ٖلبت "اللىاثم الاهخسابُت"، التي واهذ بخضي هلاٍ الخالف الغثِؿُت ا

  .( iv)إلظغاء الاؾخفخاء مً ظهت ؤزغي 

يي والفغوس ي لخُاع الاؾخفخاء مً زالٌ الىلاٍ الخالُت: مىً فهم زلفُاث اإلاىٓىعًٍ ألامٍغ  ٍو

ىُت إلاسُِ الؿالم ألاممي، فمىظ نهاًت الدؿُٗىاث لم ًىً ٌٗني بالًغوعة  الخإًُض اإلابضجي للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت مؿخللت ٖلى خؿاب اإلاغغب،بلضع ما وان ًىٓغ بلى  ىُحن بىدُجت اؾخفخاء جاصي بلى كُام صولت صحغاٍو كبٌى ألامٍغ

ؤو هةظغاء  جفاوض ي ًخم الخىنل بلُه مؿبلا بحن َغفي الجزإ،هظه الٗملُت هألُت اؾخفخاثُت كاهىهُت لخىَغـ زُاع 

بلى نُغت الحىم  ـــــ ٖبر آلُت الاؾخفخاء ــــ"جإهُضي" لؿُاصة اإلاغغب اليلُت ٖلى الصحغاء الغغبُت ،ؤو الغهان ٖلى الخىنل 

 .(v)الظاحي في بَاع الؿُاصة اإلاغغبُت

غ لىاثب واجب الضو  اهض هظا الُغح ما ظاء في جلٍغ يي اإلايلف بالكغق ألاوؾِ وظىىب آؾُا في مُل٘ ٍو لت ألامٍغ

ُت لغغفت الىىاب Morris DRAPERالشماهِىاث) مىعَـ صعابغ  ش  -اليىوغغؽ–( ؤمام اللجىت الفٖغ ماعؽ  25بخاٍع

اع اللاهىوي النهاجي للصحغاء الغغبُت، ،1981 ىُت بسهىم ؤلَا  والظي خضص فُه زلفُت "خُاص" الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

غ  ض جىُٓم اؾخفخاء لخدضًض عغبت ؾيان الصحغاء الغغبُت )...( ٖلما ؤن ؤمشلت هشحرة في جُبُم مبضؤ جلٍغ خُض "جٍا

يى هإهمىطط بىاء في هظا  اإلاهحر، كض ؤفًذ بلى هخاثج غحر زُاع بكامت صٌو واملت الاؾخلالٌ، ومشاٌ ٖلى طلً بىعجى ٍع

 .(vi)الكإن"
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ٗني هظا الُغح، ىُت،ؤن الىالًاث اإلاخد َو عغم صبلىماؾُتها ؤلاًجابُت في بصاعة هظا اإلالف مً زالٌ  ضة ألامٍغ

ؿخىفغ عوؽ( بال ؤنها ال  مباصعاث واجبها للضولت الؿابم )ظُمـ بُىغ(، واإلابٗىر ألاممي الخام للصحغاء الغغبُت )هَغ

ت ًمىً ؤن حشج٘ جىُٓم الاؾخفخاء، بطا واهذ حٗلم مؿبلا ؤن هدُجخه لً جغض ي اإلاغغب، مً زال ٌ كُام صولت صحغاٍو

 . (vii)مؿخللت 

مىً فهم هظه الخلفُت  –(مً زالٌ الخٗضًالث التي َغؤث ٖلى زُاعاث الاؾخفخاء، في  زُت )ظُمـ بُىغ  ،ٍو

لُت  غ اإلاهحر، بلى ظاهب زُاعي  -2003ظٍى والتي جلط ي بةصزاٌ زُاع "الحىم  الظاحي" في زُاعاث اؾخفخاء جلٍغ

   .(viii)اإلاغغبؤلاؾخلالٌ، ؤو الاهًمام بلى 

زُاع  ماقغاث جسلي ألامم اإلاخدضة ًٖولم جخمىً مىاكف بٌٗ ؤًٖاء مجلـ الكُىر مً الخإهُض ٖلى 

غ اإلاهحر، ىُت، و اإلاخمحز بالضٖم الؿلبي  وطلً مً زالٌ الاؾخفخاء وجلٍغ الًغِ ٖلى اإلاىكف الضبلىماس ي لإلصاعة ألامٍغ

 .(ix)لهظا الخُاع، صون الًغِ مً ؤظل جىفُظه

ىُت لجهىص ظُمـ بُىغ في الخىنل الجفاكُاث هُىؾتنوكض  والتي (       1997ؾبخمبر ) وان جإًُض ؤلاصاعة ألامٍغ

ه وقفاف"مً بىىصه الغثِؿُت  يىن ، (x)"جىُٓم اؾخفخاء خغ وهٍؼ ا مىُلم جىاػوي إلاؿاًغة اؾتراجُجُت بضاًت بٖاصة ٍو ًٗ هاب

يي في مىُلت اإلاغغب الٗغبي في ٖهض ا لغثِـ بُل ولُيخىن، والتي واهذ جلخط ي مداولت بعياء اإلاغغب الاهدكاع ألامٍغ

 والجؼاثغ مٗا، في بصاعة ملف الصحغاء الغغبُت. 

ىُت الخىاػهُت –هما جمحز اإلاىكف الفغوس ي بػاء زُاع الاؾخفخاء  دت، عغم  -زالفا للضبلىماؾُت ألامٍغ بؿلبُت نٍغ

ضم جدحزها في هظا  الن الغؾمي ًٖ "خُاص فغوؿا ٖو وهظا صٖم ظهىص ألامحن الٗام إلاىٓمت ألامم  اإلالف الحؿاؽ،ؤلٖا

  .(xi)اإلاخدضة لخىُٓم الاؾخفخاء"

م مؿضوص، وألافًلُت  -الاؾخفخاء–وخؿب اإلاىٓىع الفغوس ي فةن "جُبُم مسُِ الؿالم ألاممي  ونل بلى ٍَغ

غاف، وطل -باليؿبت لفغوؿا– ت ؾُاؾُت جفاويُت جدٓى بلبٌى ول ألَا ً َبلا إلاباصت حُٗى للبدض ًٖ حؿٍى

ُت الضولُت". ووان الغثِـ الفغوس ي )الؿابم ظان قحران( صاثما، ٌكضص ٖلى جمؿً فغوؿا " بةًجاص خل ؾُاس ي  الكٖغ

غاف ،زانت بحن اإلاغغب والجؼاثغ"، هما ٖبرث الخاعظُت الفغوؿُت في بُان  جفاوض ي صاثم ًدٓى بتزهُت ظمُ٘ ألَا

ش  لُت  18عؾمي لها )بخاٍع ًٖ صٖمها إلاسُِ ألامم اإلاخدضة مً ( ن الىاَم الغؾمي )عومان هاصاٌ ( ٖلى لؿا2016ظٍى

ت "ٖاصلت، غ اإلاهحر، الظي جىو ٖلُه لىاثذ  صاثمت وملبىلت مً َغفي الجزإ"، ؤظل حؿٍى صون ؤلاقاعة بلى اؾخفخاء جلٍغ

 هُئت "اإلاُىىعؾى".

ؿخيخج مً هظه اإلاىاكف الغؾمُت التي جاهض زلفُت ٖضم يغِ الجهىص الضبلى  ماؾُت الفغوؿُت في اججاه َو

جُبُم مسُِ الؿالم ألاممي في الصحغاء الغغبُت، ؤن خغنها للخسلو مً زُاع الاؾخفخاء وان ًىُلم مً زلفُت 

  صٖم اإلاىكف اإلاغغبي، الظي ٌٗخبر زُاع الاؾخفخاء "الغُا ومخجاوػا" لخُاع الخُبُم.
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ذ ؤَغوخت الغفٌ اللاَ٘ ليل زُاع حؿ ضٖم هظا اإلاىكف الهٍغ ت مؿخللت، ٍو ت ًفط ي بلى كُام صولت صحغاٍو ٍى

 ٖلى خؿاب "اإلاهالح اإلاغغبُت" و"اؾخلغاع الىٓام اإلاليي في اإلاغغب" هما جُغخه الغباٍ.

غ  يي في ججاهل زُاع الاؾخفخاء لخلٍغ ولهظا ٌؿخيخج ؤن اإلاىكف الفغوس ي ْل صاثما ؤهثر ويىًخا مً اإلاىكف ألامٍغ

ىُت في مىُلت اإلاغغب الٗغبي،اإلاهحر، وطلً لحغط الؿُاؾت  وبحن مدىعي الجؼاثغ واإلاغغب جدضًضا، ولى  الخىاػهُت ألامٍغ

غ اإلاهحر، جاصي بلى هفـ هدُجت  ىُت غحر الًاغُت في بججاه جىُٓم اؾخفخاء جلٍغ ؤن مدهلت الضبلىماؾُت ألامٍغ

 اإلاىكف الفغوس ي الؿلبي بػاء هظا الخُاع.

منها اإلاىاكف ألامٍغىُت والفغوؿُت بغٌ الىٓغ ًٖ الُاب٘ اإلابضجي لللًُت وبلغت الىاكُٗت الؿُاؾُت التي جىُلم 

ت هلًُت جهفُت اؾخٗماع إلاىُم  -خؿب واقىًُ-فةهه ًمىً اللٌى ؤن حٗلُضاث زُاع الاؾخفخاء جغظ٘ -الصحغاٍو

جًمً الاؾخلغاع في "اإلاٗاصلت الهفٍغت  ) عابذ زاؾغ(، بدُض ال ًمىً لٗملُت ؾُاؾُت جفط ي بلى )عابذ هلي زاؾغ( هلي ؤن 

اإلاىُلت، بغٌ الىٓغ ًٖ مكغوُٖت مُالب ظبهت البىلحزاٍعى مً ظهت ؤو اإلاغغب مً ظهت ؤزغي، "فباليؿبت للٗغف اإلاليي، 

فةن اعجباٍ اؾخلغاع الىي٘ الؿُاس ي الضازلي للمغغب بمهحر مؿإلت الصحغاء الغغبُت، ًجٗل مً غحر اإلالبٌى ؤن ٌغامغ 

ت، اإلاغغب في مغامغة اؾخفخاثُ ت ال ًًمً الفىػ بيخاثجها،فُما ججض ظبهت البىلحزاٍعى هفؿها ؤمام اؾدكاعة بؾخفخاثُت مهحًر

 .(xii)كض حٗغيها للخغوط مً الخاٍعش في خالت الفكل"

يي الفغوس ي ًدىهل ؾُاؾُا مً الُاب٘ اإلابضجي للًُت الصحغاء الغغبُت، هلًُت جهفُت -هظا اإلاىٓىع ألامٍغ

غ مهحره،اؾخٗماع جخُلب اؾخفخاء  يي بػاء  الكٗب الصحغاوي في جلٍغ وهى ما ًفؿغ ؾلبُت اإلاىكفحن الفغوس ي وألامٍغ

عغم ؤنها اإلاهمت الغثِؿُت التي  ـــــلخىُٓم الاؾخفخاء  1991الخٗلُضاث التي حٗترى هُئت اإلاُىىعؾى، مىظ بوكائها ٖام 

اء  ــــــؤوكئذ مً ؤظلها حن اإلاغاعبت زانت بػاء اإلاىاوعاث اإلاغغبُت إلغغاق الٖى الاهخسابي الصحغاوي بؿُاؾت حشجُ٘ جَى

 في ؤعاض ي الصحغاء الغغبُت. 

    :خيار الحكم الذاتي -2

اع " الظي اكترخه ألامحن الٗام إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة وىفي /Accord Cadreٌٗغف هظا الخُاع كاهىهُا بـ"الاجفاق ؤلَا

غ له إلاجلـ ألامً الضولي في  واللاض ي بمىذ الصحغاء الغغبُت خىما طاجُا في بَاع  ،2001ظىان  20ٖىان، في جلٍغ

ت  الىٓام  –ؾُاصة اإلاملىت اإلاغغبُت، بدُض ًخم اهخساب بغإلاان وخيىمت مدلُحن لخىلي حؿُحر مسخلف الكاون ؤلاصاٍع

ىُت -صون كُاٖاث الؿُاصة -الٗام/الجباًت/التربُت والخٗلُم... لى مً التي جب -الضفإ/الضبلىماؾُت والٗملت الَى

اع  ىو هظا الاكتراح البضًل ٖلى جىُٓم اؾخفخاء جإهُضي لهظا ؤلَا ت في اإلاغغب، ٍو ازخهام الؿلُت اإلالىُت اإلاغهٍؼ

 اللاهىوي بٗض فترة زمـ ؾىىاث.

وكض ٖغى اإلابٗىر الشخص ي ألاؾبم لألمحن الٗام لألمم اإلاخدضة في الصحغاء الغغبُت ظُمـ بُىغ ألٌو مغة 

اعة له بلى اإلاىُلت في  ٖلى َغفي الجزإ، -l’Accord Cadre /َاع" " اجفاق ؤلا –هظا الخُاع  ، كبل 2001ماي  05زالٌ ٍػ

التي  -2001ؤوث  27،28،29ؤًام –ؤن ًضٖىهما عؾمُا إلاىاككت هظا الخُاع الخفاوض ي ٖلى اهفغاص في للاءاث واًمُىغ 

ى ، والجؼاثغ ومىعٍخاهُا في غُاب اإلاغغب.  خًغها مىضوبى البىلحزاٍع
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ىُت،-ض للي اإلاسُِ الفغوس يوك ُاهُا ٖلى مؿخىي مجلـ ألامً  اإلاغغبي جإًُض ول مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ وبٍغ

غفي الجزإ في مفاوياث لىضن )ألاولى في  الضولي، ىُىن َغخه عؾمُا ٖلى الهُئت ألاممُت َو  2000ماي ، 14لُخىلى ألامٍغ

اًت ظُمـ بُىغ.2000ظىان  28والشاهُت في   ( جدذ ٖع

اع" مُغوخا يمً الخُاعاث ألاعبٗت التي َغخها ألامحن الٗام ألاممي )ألاؾبم  وىفي ٖىان( في  ووان "الاجفاق ؤلَا

ش  غه إلاجلـ ألامً الضولي بخاٍع  .2002فُفغي  19جلٍغ

ىُت لهظا الخُاع، يمً بَاع مً الخلفُاث، التي ًمىً  ووان الخإًُض الىاضح لفغوؿا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 ا فُما ًلي:ٖغيه

غ اإلاهحر، ًفط ي بلى اؾخلالٌ الصحغاء الغغبُت، م٘ ب  -1 كخىإ ول منهما ؤن اإلاغغب لً ًلبل بيخاثج اؾخفخاء لخلٍغ

ت اؾخلغاع للٗغف اإلاليي في  ٖؼ ى زؿاعة اإلاغغب في الاؾخفخاء ٌكيل "ٖىهغ ٖػ بٖخلاص ول منهما ؤن ؾِىاٍع

يي، الظًً بضوعهما ٌؿُٗان اإلاغغب"، وهى ما جغوط له الضواثغ اإلاغغبُت للًغ ىحن الفغوس ي وألامٍغ ِ ٖلى الكٍغ

ى "الياعسي"ٖلى مهحر الٗغف اإلاليي  .(xiii)لخفاصي هظا الؿِىاٍع

ض مبضثُا  -الحىم الظاحي-حشجُ٘ ول منهما لهظا الخُاع الخفاوض ي - 2 ولى بهفت ؾلبُت غحر  –بٗض ؤن واهذ جٍا

غ اإلاهحر، -ياغُت ٖلى اإلاغغب خحن هجح اللىبي  ،1999ْهغث ماقغاجه ألاولى في نهاًت  مسُِ اؾخفخاء جلٍغ

ؼ بىجفلُلت عثِؿا ظضًضا في الجؼاثغ–اإلاغغبي  ىُت بإن اهخساب ٖبض الٍٗؼ يي في بكىإ ؤلاصاعة ألامٍغ ل  -ألامٍغ ؤفٍغ

لُت  –وعخُل اإلالً الحؿً الشاوي  -1999 ت حؿمذ بدؿُحر اإلاغخلت الاهخلالُت  -1999ظٍى ًفغى البدض ًٖ حؿٍى

اإلاغغب، جدذ ٖهضة "ملً ظضًض و قاب"،مدمض الؿاصؽ، في ْغوف حؿمذ بًمان الاؾخلغاع الضازلي في 

 والحُلىلت صون ازخالٌ الخىاػن ؤلاكلُمي لهالح الجؼاثغ في خالت اؾخلالٌ الصحغاء الغغبُت. للمغغب،

خلاص بإن الاؾخفخاء  -3 ىُت بلى الٖا بُت الظي جُمذ بلُه ظبهت بحن اؾخلالٌ الصحغاء الغغ  –جىظه ؤلاصاعة ألامٍغ

ى، ؤو بلحاكها بالؿُاصة اإلاغغبُت وفم مسُِ الغباٍ ت"، -البىلحزاٍع وهي مٗاصلت  ًسً٘ للاٖضة  "اإلاٗاصلت الهفٍغ

 جغاها واقىًُ غحر يامىت لإلؾخلغاع في اإلاىُلت.

ت ؾُاؾُت جفاويُت بحن  وكض ْلذ هظه الضبلىماؾُت مىظ بضاًت هؼإ الصحغاء الغغبُت، حٗمل ٖلى جغظُذ "حؿٍى

غاف ؤلاكلُمُت اإلاٗىُت بكيل ًًمً  غاف"، بدُض جًمً بها بعياء مهالح َغفي الجزإ وألَا ظمُ٘ ألَا

غ مهحر الكٗىب"، وهى َغح  الاؾخلغاع في اإلاىُلت، بغٌ الىٓغ ًٖ مبضؤ "جهفُت الاؾخٗماع" ، ؤو "جلٍغ

ىُت في -جُتبغاغماحي جفاوض ي وجىاػوي لًمان زضمت واؾخلغاع اإلاهالح ؤلاؾتراجُ ألامىُت  وؤلاكخهاصًت ألامٍغ

يي لخُاع "الحىم الظاحي" في بَاع هظه الحؿاباث الخىاػهُت. ىضعط الضٖم ألامٍغ  اإلاىُلت، ٍو

ىُت لحل هؼإ الصحغاء الغغبُت مً مىُلم الخىاػن ؤلاكلُمي وظُى -4 ؾُاس ي -بهُالق الخلفُت ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ

غ مهحره، وهي والاؾتراجُجي بحن اإلاغغب والجؼاث غ، بُٗضا ًٖ مىُللاث الحم اإلابضجي للكٗب الصحغاوي في جلٍغ

ُت وكاهىهُت.  عئٍت بؾتراجُجُت بغاغماجُت ؤهثر مً وىنها قٖغ

-فةهه ًبضو ؤهثر نغاخت في صٖم الُغوخاث اإلاغغبُت ، بحن زُاع "الاهضماط الىلي" وبسهىم اإلاىكف الفغوس ي، -5

م٘ اؾدبٗاص زُاع اؾخفخاء ًفط ي بلى اؾخلالٌ الصحغاء  -ىؿب ؤصوىو"الحىم الظاحي" ـ هم -همىؿب ؤٖلى

 الغغبُت،ٖلى خؿاب مهالح "الكٍغً الاؾتراجُجي"اإلاغغبي.
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اع" خٌى "الحىم الظاحي في الصحغاء الغغبُت" هى الخُاع الىخُض ، الظي ٌؿمذ  وحٗخبر فغوؿا زُاع "الاجفاق ؤلَا

خباع بكيل مخىاػن  ت صاثمت للًُت الصحغاء الغغبُت، بدُض "جإزظ بٗحن ؤلٖا بالبدض بهفت "واكُٗت" ًٖ حؿٍى

غاف...".  جُلٗاث ول ألَا

ىُلم هظا اإلاىكف " الشابذ "مً مىكف بدُض ًغي في زُاع الحىم الظاحي  جللُضي صاٖم للُغوخاث اإلاغغبُت، ٍو

ت  اإلاسغط اللاهىوي اإلامىً لخىَغـ "ألامغ الىاك٘" للؿُاصة اإلاغغبُت ٖلى ؤعاض ي الصحغاء الغغبُت ، مً زالٌ حؿٍى

ُت الضولُت، وجًمً اؾخلغاع الىٓام الؿُاس ي اإلاليي في اإلاغغب، م٘ يمان جىاػن  اؾتراجُجي بكلُمي  ؤممُت جؼهيها الكٖغ

سُت جدظع مىه مىظ  لهالحه بدُض ًدٌى صون "الهُمىت اإلادىعٍت" للجؼاثغ في اإلاىُلت، وهى ما واهذ فغوؿا الخاٍع

 اؾخلالٌ الجؼاثغ.

ىُت، ٖبر الضف٘ الضبلىماس ي هدى جىَغـ زُاع "الحىم  لُه جغاهً ول مً فغوؿا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٖو

ٖلى يمان مهالح اكخهاصًت في مجاٌ اؾخغالٌ الفىؾفاث، والثروة الؿمىُت، وآفاق  ُت،الظاحي" في الصحغاء الغغب

ىُت،  اث الكغهخحن البترولُخحن    " هُم ماهغي" ألامٍغ اؾخىكافاث للىفِ في الصحغاء الغغبُت، وهى ما ًفؿغ يغَى

اع"، بٗض ببغامهم ا م٘ اإلاغغب لٗلىص جىلُب وبؾخغالٌ و"جىجاٌ ؤلف فُىا" الفغوؿُت في اججاه جغظُذ زُاع "الاجفاق ؤلَا

ت مىظ مىخهف ٖام   .2000للىفِ في اإلاُاه ؤلاكلُمُت الصحغاٍو

يي لخُاع " الحىم الظاحي"، ًىُلم مً خؿاباث جىاػهُت بحن اإلاغغب  مىً اللٌى ؤن زلفُت الخإًُض ألامٍغ ٍو

مخىاػهت بإهبر كضع ممىً، ومً زم والجؼاثغ، بدُض جبلى اإلاٗاصلت ؤلاكلُمُت بحن "مدىعي" مىُلت اإلاغغب الٗغبي 

 حؿدبٗض فيها فغم بزخالٌ الخىاػن لُغف بكلُمي ٖلى خؿاب َغف آزغ.

خي جللُضي في مىُلت اإلاغغب الٗغبي-فخبضو ؤما فغوؿا، ً جاٍع ؤهثر َمىخا إلصاعة لٗبت الخىاػهاث في  -هكٍغ

لحىم الظاحي" بلى جدلُم ؤهضافها اإلاىُلت، بحن مدىعي الجؼاثغ والغباٍ ، بدُض حؿعى باَعـ مً زالٌ زُاع"ا

ً اللىي ؤلاكلُمُت في اإلاىُلت، بةٖخباع ؤن الضٖم  ؤلاؾتراجُجُت،  الغامُت بلى الاخخفاّ بالضوع الغثِس ي في بصاعة مىاٍػ

ا وصبلىماؾُا وختى اكخهاصًا –الخفاوض ي للمغغب  ٌؿمذ للغباٍ بخدلُم الخىاػن م٘ الجؼاثغ، التي جىفغص  -ٖؿىٍغ

ٌ/ -اصًت وظُىبماهالث اكخه خي الفغوس ي بـ"اؾتراجُجُت الخٍٗى اؾتراجُجُت هبحرة، وهى ما ٌٗغف في اإلاىٓىع الخاٍع

Strategie de Compensation  التي جضعي مً زاللها فغوؿا ؤن بؾخلالٌ الجؼاثغ، وهي جخمخ٘ بإعاييها الكاؾٗت

 في اإلاىُلت.اؾتراجُجي -ومىاعصها الُبُُٗت الغىُت، ٌكيل تهضًضا إلاىك٘ اإلاغغب ظُى

ىُت خالُا بلى بصزاٌ "جدؿِىاث"ٖلى نُغت "الحىم الظاحي"  في مداولت إلغغاء ظبهت  -وحؿعى ؤلاصاعة ألامٍغ

ى هُغف في الجزإ والجؼاثغ هُغف مٗني ومالخٔ  م لهُغت ظضًضة "صون الاؾخلالٌ  -البىلحزاٍع ،مً زالٌ الدؿٍى

جدمل هفـ " التي /Option  Federale" الهُغت الفُضعالُتوؤهثر مً الحىم الظاحي" في بَاع ما انُلح ٖلُه بـ 

ت جدذ خىم الؿُاصة اإلاغغبُت.  مىانفاث الحىم الظاحي، لىً بهالخُاث ؤهبر للمجالـ الصحغاٍو

اعة ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة ) بان  ىُت ألازحرة ٖلى اإلاغغب ، مً زالٌ ٍػ وكض اٖخبر اإلاالخٓىن الًغٍى ألامٍغ

حن ًىم مىن ( بلى مس-وي ل  12ُماث الالظئحن الصحغاٍو ، ومً زالٌ جإًُض واقىًُ لخمضًض مهمت اإلاُىىعؾى  2016ؤفٍغ

ىُت إلصزاٌ حٗضًالث  ت اإلادخلت، بمشابت ماقغ ٖلى عغبت ؤمٍغ بلى مغاكبت ويُٗت خلىق ؤلاوؿان في ألاعاض ي الصحغاٍو

ذ بػاء اإلالترخاث ٖلى زُاع "الحىم الظاحي"، وهى ما ؤزاع خفُٓت اإلاغغب،صون ؤن جىكف ف غوؿا ًٖ مىكفها الهٍغ

ىُت ججىبا إلخغاط الغباٍ.   ألامٍغ
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اع" غحر عؾمُت، فُما ًبلى زُاع الحىم الظاحي غامًا غحر  وم٘ طلً جبلى الخٗضًالث اإلاخضاولت ٖلى "الاجفاق ؤلَا

 مىخمل اإلاٗالم مً الىاخُت اللاهىهُت والضؾخىعٍت.

 خيار التقسيم: -3

ٗخبر مً ؤكل الخُاع  خمشل هظا الخُاع في اكتراح َو اث اإلاُغوخت جضاوال، مً الىاخُخحن الضبلىماؾُت واللاهىهُت، ٍو

ى صولت "الجمهىعٍت الٗغبُت  جلؿُم ؤعاض ي الصحغاء الغغبُت بلى قماٌ ًلحم باإلاغغب وظىىب جلُم ٖلُه ظبهت البىلحزاٍع

ت الضًملغاَُت " اإلاؿخللت،وكض انُلح ٖلُه بـ"الخُاع الغاب٘  ".الصحغاٍو

غ ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة إلاجلـ ألامً ألاؾبم )وىفي ٖىان( في  وكض وعص هظا الخُاع عؾمُا ألٌو مغة في جلٍغ

غاف  ، خُض ؤهض ؤن مً بحن الخُاعاث اإلاُغوخت لخجاوػ " الىي٘ اإلاؿضوص" ،2002فُفغي  19 ًمىً "البدض م٘ ألَا

 .(xiv)ألاعاض ي"في النهاًت بطا واهذ مؿخٗضة إلاىاككت بمياهُت جلؿُم 

خُض بضؤ جضاوله  -الًٗى الضاثم في مجلـ ألامً -وكض وؿبذ الضواثغ الضبلىماؾُت هظا الاكتراح آهظان لغوؾُا

غ اإلاهحر الظي 2002ألٌو مغة في ألاعوكت الضبلىماؾُت لألمم اإلاخدضة، في مُل٘ فُفغي  ، هبضًل لخُاعي اؾخفخاء جلٍغ

ى والجؼاثغ. ًغفًه اإلاغغب  و" ؤلاجفاق اع" الظي عفًخه ول مً ظبهت البىلحزاٍع  ؤلَا

ىُت، فةهه ًمىً جدضًض طلً ٖلى الىدى الخالي:  وبالغظٕى بلى مىكف ول مً فغوؿا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

هما ظاء ٖلى لؿان الىاَم الغؾمي لىػاعة الكاون  -الخلؿُم -بضا مىكف فغوؿا واضحا في عفٌ هظا الخُاع -

غ وىفي ٖىان)الخاعظُت ا (، خُض ؤهض 2002فُفغي  19لفغوؿُت آهظان، حٗلُلا ٖلى الخُاعاث ألاعبٗت التي جًمنها جلٍغ

اع، وعفًه لخُاع الخلؿُم "الظي ال ًمىً جُبُله"، خؿب اإلاىٓىع الفغوس ي. ذ لخُاع الاجفاق ؤلَا  صٖمه الهٍغ

ىُلم هظا اإلاىكف مً مبضؤ جللُضي للضبلىماؾُت الفغوؿُت اإلاٗاعى ل ت مؿخللت، ومً زم ٍو لُام صولت صحغاٍو

غ اإلاهحر  بىفـ الغئٍت ظُىاؾتراجُجُت، و"الخلؿُم" مٗا ، -اإلااصي لالؾخلالٌ-فةنها جىٓغ بلى زُاعي الاؾخفخاء لخلٍغ

ً ًاصًان بلى ازخالٌ الخىاػن الاؾتراجُجي ؤلاكلُمي لهالح الجؼاثغ، التي ؾدؿخفُض مً كُام "صولت  باٖخباع ؤن الخُاٍع

ى الاؾتراجُجي الظي حؿعى فغوؿا إلظهايه.نضًلت"  لؿُت، وهى الؿِىاٍع  حؿمذ لها باالؾخفاصة مً مىفظ ٖلى اإلاُاه ألَا

بلضع ما  مً مىُلم حجت الحغم ٖلى وجماؾً الٗغف اإلاليي، وبلضع ما ًبضي الغغب مٗاعيخه لخُاع الخلؿُم،

ـــ جيىن اؾخجابت فغوؿا ؤهبر لًمان هظا الغهان  ــ ـــ  م اإلاليي في اإلاغغببؾخلغاع الىٓاـ ــ الظي ًضزل يمً اإلادضصاث ـ

 الغثِؿُت للؿُاؾت الفغوؿُت في مىُلت اإلاغغب الٗغبي.

ىُت، ؤهثر كابلُت إلاىاككت هظا الخُاع، في خالت اؾدىفاط ول فغم فغى زُاع  - جبضو الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُت جىاػهُ ال ؾُما  ت اؾتراجُجُت ناعمت بحن صٌو اإلاىُلت،"الحىم الظاحي"، ولىً طلً لً ًخم بال في ْل يبِ زٍغ

بحن الجؼاثغ واإلاغغب، وجُبُم زُاع الخلؿُم كض ًيىن مدهلت لحالت بهضماط بكخهاصي هبحر في اإلاىُلت، بدُض جٍؼل 

يي.  مساوف الازخالالث ؤلاؾتراجُجُت التي كض ًخًمنها زُاع الخلؿُم، خؿب اإلاىٓىعًٍ الفغوس ي وألامٍغ
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مىً اللٌى ؤن ه ىُت في اإلاىُلت،ٍو بدُض ًمىنها مً اؾخغالٌ مىفظ البىابت  ظا الخُاع ،ال ٌٗاعى اإلاهالح  ألامٍغ

ت، وهظا اؾخغالٌ مىجم "غاع ظبُالث"  م اإلادغوكاث الجؼاثٍغ ت، في ٖملُت اؾخحراص وحؿٍى لؿُت للؿىاخل الصحغاٍو ألَا

ت  .(xv)بدىضوف اإلاداطًت لألعاض ي الصحغاٍو

اع جضع الخإهُض في هظا ؤلَا ىُت لم جبض مىكفا عؾمُا واضحا مً هظا الخُاع، ال ٍو ،ؤن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لم ًلم مخابٗت هبحرة في الضواثغ  -الخلؿُم -بالخإًُض وال بالغفٌ، زالفا إلاىكف فغوؿا الغافٌ، ٖلما ؤن هظا الخُاع

ت ؾُاؾُت ل لجزإ جًمً الاؾخلغاع الضاثم في الغؾمُت لألمم اإلاخدضة، بال ؤن خغم الىالًاث اإلاخدضة ٖلى حشجُ٘ حؿٍى

ُت ؤن جلى٘ اإلاغغب  مىُلت اإلاغغب الٗغبي، ًجٗلها مخفخدت لضعاؾت ول الخُاعاث الخفاويُت، بما فيها هظا الخُاع، قٍغ

ى بظلً.  وظبهت البىلحزاٍع

 ثانيا: خيار الحزب: 

خمشل في لجىء ؤخض َغفي الجزإ ؤو هالهما  ى–ٍو ت لخغُحر ؤو  -اإلاغغب وظبهت البىلحزاٍع ُف ألاصاة الٗؿىٍغ بلى جْى

ى  جىَغـ ؤو جغظُذ مٗاصلت الجزإ في الصحغاء الغغبُت لهالحه، وكض اؾخُاٖذ مىٓمت ألامم اإلاخدضة جدُُض ؾِىاٍع

ت في هظا الجزإ، مىظ  ش بٖالن وكف بَالق الىاع، مً زالٌ جمضًض مهام " 1991ؾبخمبر  06اإلاىاظهت الٗؿىٍغ ، جاٍع

 ؾىت. 25ظ ؤهثر مً اإلاُىىعؾى" مى

وفي ْل اإلاٗاصلت الهغاُٖت الغاهىت في مىُلت الجزإ، والتي جسضم اإلاغغب الظي ٌؿُُغ ٖلى ؤغلبُت ؤعاض ي 

 ً ى لللب مىاٍػ ى الحغب ْل في فتراث مخلُٗت وؾُلت تهضًض مً ظاهب ظبهت البىلحزاٍع الصحغاء الغغبُت، فةن ؾِىاٍع

غ اإلاهحر ؤو "ألامغ الىاك٘"، مً زالٌ الخدظًغ مً ٖىاك ت ألاممي لخىُٓم اؾخفخاء جلٍغ ب الخسلي ًٖ مسُِ الدؿٍى

مىً جدضًض مىكف ول مً الىالًاث  الخٗبحر ًٖ عفٌ اؾخمغاع ويُٗت جىَغـ "ألامغ الىاك٘" الظي ًسضم اإلاغغب، ٍو

ى  ىُت وفغوؿا مً هظا الؿِىاٍع  ٖلى الىدى الخالي: -زُاع الحغب–اإلاخدضة ألامٍغ

ى واإلاغغب،بهُالكا مً ؤن ؤي جهٗ (1 اع الشىاجي  ُض ٖؿىغي مدخمل بحن ظبهت البىلحزاٍع ال ًمىً خهغه في ؤلَا

للجزإ، بةٖخباعه ًدمل ؤبٗاصا بكلُمُت تهضص اؾخلغاع مىُلت اإلاغغب الٗغبي، ال ؾُما في ْل اخخماٌ بمخضاص عكٗت 

ىُت جبضو خٍغهت ى"  الخىجغ بلى ما بحن اإلاغغب والجؼاثغ، فةن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٖلى جفاصي هظا "الؿِىاٍع

ا ؤخمًغا " ال ًمىً بلىغه
ً
، مما ًجٗلهما جغي في الحل الٗؿىغي،  اإلاهضص الؾخلغاع اإلاىُلت ، والظي حٗخبره "زُ

 .(xvi)زُاعا " غحر ممىً وال مدبظ"

ىُت بلى الخضزل، وبالخالي الخىعٍ في الجزإ، ال ؾُما  (2 بن زُاع الحغب مً قإهه ؤن ًضف٘ بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت للمغغب، بةٖخباعها  مت ٖؿىٍغ ت  –بطا حٗلم ألامغ بالحُلىلت صون هٍؼ مت الٗؿىٍغ ت  -الهٍؼ ٖؼ حكيل ٖىهغ ٖػ

ىُتة ألامبؾخلغاع للىٓام اإلاليي ، وهى ما ال جلبل به ؤلاصاع  ، ؤو بغوػ ماقغاث جُىع الجزإ بلى جىجغ ٖؿىغي بحن ٍغ

 اللىجحن ؤلاكلُمُخحن في اإلاىُلت،الجؼاثغ واإلاغغب.

ىُت م٘ صٌو  (3 ى الحغب في اإلاىُلت ، ًخٗاعى م٘ مكغوٕ الكغاهت الاؾتراجُجُت ألامٍغ بن ٖىصة ؾِىاٍع

 ع والخٗاون ؤلاكلُمي اإلاكترن.اإلاىُلت)ؤمىُا، اكخهاصًا وؾُاؾُا(، الظي ًخُلب خضا هبحرا مً ؤلاؾخلغا

ىهاث الخهُٗض الٗؿىغي ، كض ًيىن مً  (4 ىُت ًٖ "كاٖضة" بؾدبٗاص ؾِىاٍع بن جىاٌػ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُف الجؼجي  للًغِ ٖلى فغوؿا، هٗامل تهضًض الؾخلغاعها مً ظىىب  -Instrumentalisation  -مىُلم الخْى
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ت اؾتراجُجُت مٗها في اإلاىُلت، ؤو في غحرها مً اإلاىاَم، وفم البدغ اإلاخىؾِ، بهضف جغجِب خؿاباث جىاػهُ

 مىُم "اإلالاًًت الاؾتراجُجُت".

اث اإلاؿلحت في مىُلت اإلاغغب الٗغبي)ال ؾُما في لُبُا خالُا(، وصٌو مىُلت  (5 م٘ بغوػ مساَغ اهدكاع اإلاجمٖى

ت ؤزغي ك ىُت لً جلبل بفخذ ظبهت ٖؿىٍغ ض حؿاهم في "حؿلل"واهدكاع الؿاخل، فةن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٖىانغ اإلاىٓماث اإلاؿلحت الضولُت واإلادلُت في هظه اإلاىُلت التي حؿعى واقىًُ لخإمُنها في بَاع ما ٌٗغف 

 ". Pan Sahelؾاخل/-بةؾتراجُجُت " بان

ى  ، فةهه ًمىً ؤن ًىُلم مً الخلفُاث الخالُت :-الحغب-ؤما باليؿبت لفهم مىكف فغوؿا مً هظا الؿِىاٍع

ت وتهضًض الؾخلغاع وي٘ ًمىً ؤن ًدمل مساَغ  اخخماٌ جهُٗض ٖؿىغي قامل في اإلاىُلت، ٌكيل (1 ٖؼ ٖامل ٖػ

هلل باع الخىجغ بلى قماٌ خىى اإلاخىؾِ، )جضفم الهجغة،جضاُٖاث الايُغاباث ألامىُت والاكخهاصًت للمىُلت 

 ٖلى الىي٘ الضازلي لفغوؿا...(.

ى الحغب، ًىضعط في بَاع  (2 اؾتراجُجُت خماًت مٗاصلت " ألامغ الىاك٘" في الصحغاء الغغبُت،  مٗاعيت فغوؿا لؿِىاٍع

 والتي جسضم باألؾاؽ خؿاباث اإلاغغب الظي جغبُه بفغوؿا ٖالكاث جدالف اؾتراجُجي مؿخلغ.

ُف ٖامل "الخهُٗض الٗؿىغي اإلادضوص" في اإلاىُلت، كض ًيىن في بَاع خؿاباث  (3 لجىء فغوؿا اإلادخمل بلى جْى

لجؼاثغ، بةٖخباعها "َغفا مٗىُا"، ولىً صون ؤن ًبلغ هظا الخىجغ خضا جهُٗضًا ال ًمىً جىاػهُت للًغِ ٖلى ا

الخدىم فُه، ألن فغوؿا لً جلبل في ألانل بخىجغ بحن الجؼاثغ واإلاغغب، ًبلغ مؿخىي جهُٗض ٖؿىغي،كض ٌغغق 

في خالت مً  بؾتراجُجي الكمالي )اإلاخىؾُي(، والجىىبي )مىُلت الؿاخل( -اإلاىُلت بيل ظىاعها الجُى

 الالبؾخلغاع.

ٌكيل الخىظه الاؾخٗضاصي الجضًض للكباب الصحغاوي هدى الخُاع الٗؿىغي، في ْل خالت الُإؽ مً آفاق  (4

ى للتهضًض بهظا البضًل الخهُٗضي  ت، ٖامال مهضصا إلؾخمغاع خالت التركب، وكض جلجإ ظبهت البىلحزاٍع الدؿٍى

لُحن، ٖلى ألاكل هإصاة جفاويُت إلًجاص خل ٖاصٌ للًُت للًغِ ٖلى اإلاغغب والكغواء ؤلاكلُمُحن والضو 

 الكٗب الصحغاوي.

غ اإلاهحر  (5 ى، بدىُٓم اؾخفخاء لخلٍغ جبضو الجؼاثغ في مىك٘ مضٖم صبلىماؾُا وؾُاؾُا إلاُالب ظبهت البىلحزاٍع

ل ،باٖخباعها كًُت جهفُت اؾخٗماع، صون ؤن ًهل هظا الضٖم بلى خض حشجُ٘ ٖىصة الخهُٗض الٗؿىغي الكام

ت مدخملت يض اإلاغغب بهُالكا مً ألاعاض ي  ى لٗملُاث ٖؿىٍغ ،ٖلما ؤن الجؼاثغ لً جلبل بةَالق البىلحزاٍع

ت.  الجؼاثٍغ

وهىدُجت لهظه اإلاُُٗاث الخدلُلُت، ًمىً اللٌى ؤن هىان وفاكا بؾتراجُجُا بحن فغوؿا والىالًاث اإلاخدضة 

ى  ىُت وختى الكغواء ؤلاكلُمُحن، الؾدبٗاص ؾِىاٍع يي  ألامٍغ الحغب في اإلاىُلت، ال ؾُما في ْل ؾعي الُغفحن ألامٍغ

 والفغوس ي،لخضمت مهالحهما الاكخهاصًت وؤلاؾتراجُجُت م٘ صٌو اإلاىُلت، منها الجؼاثغ واإلاغغب بالخهىم.
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 – Statut Quo -ثالثا: استمزار الوضع القائم "ال حزب وال سلم" 

خٗلم ألامغ باؾخمغاع "الىي٘ اللاثم" للجزإ مىظ وكف بَالق الىاع ؾىت  ت نهاثُت، 1991ٍو ، بدُض ًفخلض بلى حؿٍى

ش ٖلى فغى بخترام وكف  صون ؤن ًضزل صاثغة الخهُٗض الٗؿىغي، وكض ؾهغث مىٓمت ألامم اإلاخدضة مىظ هظا الخاٍع

زالٌ ججضًض مجلـ ألامً ألاممي إلاهام بٗشت ألامم وطلً مً  بَالق الىاع ، صون الخىنل بلى خل نهاجي لللًُت،

ؾىت، والظي وان آزغها في  25اإلاخدضة لخىُٓم الاؾخفخاء في الصحغاء الغغبُت)اإلاُىىعؾى( في عبُ٘ ول ؾىت،وطلً َُلت 

ل  29)اإلاهاصق ٖليها في  2285بَاع الالثدت  ل 30( ، خُض جىو ٖلى جمضًض مهمت اإلاُىىعؾى بلى غاًت 2016ؤفٍغ  ؤفٍغ

ا،بلى جىُٓم الاؾخفخاء الظي ؤوكئذ مً 2017 ل إلاهام "اإلاُىىعؾى" اإلاخجضصة ؾىٍى ، صون ؤن ًفط ي هظا اإلاؿاع الٍُى

 .(xvii)ؤظله

ذ آلُا ٖلى جمضًض مهمت  ىُت واضحا في الخهٍى وكض بضا مىكف ول مً فغوؿا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ض جمضًض"الىي٘  مً،"اإلاُىىعؾى" ، ولما َغح ملفها صوعٍا ٖلى َاولت مجلـ ألا  وهى ماقغ واضح لؿلىن ؾُاس ي ًٍغ

ىحن الضو   .لُحن، باَعـ وواقىًُ، في اإلاىُلتاللاثم" الظي ًسضم اإلاغغب، وال ًللم هشحرا مهالح الكٍغ

غه اإلايكىع  -ووان ألامحن الٗام ألاؾبم لألمم اإلاخدضة )وىفي ٖىان( كض اٖترف كبل ؤهثر مً ٖكغ ؾىىاث في جلٍغ

بـ" بوؿضاص الحل الؿُاس ي في الصحغاء الغغبُت"، فُما ؤبضي ألامحن الٗام ألاممي الحالي) بان وي  -2004ؤهخىبغ  22ًىم 

 . (xviii)مىن ( جإؾفه إلؾخمغاع بوؿضاص الىي٘ ، مىضصا بـ"ؾُاؾت ألامغ الىاك٘ اإلاىخهجت مً اإلاغغب"

ىُت وفغوؿا بػاء اؾخمغاع ال بض مً الخإهُض القائم"،  " الوضعولخدلُل مىكف ول مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ى–ٖلى بٌٗ اإلاىُللاث التي جسو مىكفي َغفي الجزإ   مً هظا الىي٘: -اإلاغغب وظبهت البىلحزاٍع

ت نهاثُت جسضم مهالحه -بن بؾخمغاع "الىي٘ اللاثم" هى لهالح اإلاغغب - ؿا لـ -في غُاب حؿٍى ، بةٖخباعه جىَغ

با بلى هفـ ألاغغاى الؿُا ى" بلحاق الصحغاء الغغبُت "ؤمغ واك٘" ًاصي جلٍغ ؾُت والاكخهاصًت والاؾتراجُجُت لـ"ؾِىاٍع

ت ٖلى الجؼء الغثِس ي "اإلافُض" ألعاض ي الصحغاء الغغبُت.  بالؿُاصة اإلاغغبُت اإلابؿَى

 هما ؤن اإلاغغب ًغاهً ٖلى ٖامل الؼمً لخىَغـ "ألامغ الىاك٘"، الظي ٌؿمذ له بةؾخغالٌ الثرواث اإلاىجمُت

ى بالكيل الظي  غاهً ٖلُه الؾخجزاف الُاكاث الخجىُضًت لجبهت البىلحزاٍع ت، مً ظهت، ٍو ت لألعاض ي الصحغاٍو والبدٍغ

ٌؿمذ للمغغب بفغى يغٍى جفاويُت ٖلى كُاصتها وبعغامها ٖلى كبٌى جىاػالث بسهىم مبضؤ ؤلاؾخفخاء، وكُام 

ت مؿخللت  .(xix)صولت صحغاٍو

اع" وكض جضزل فىغة "الاجفاق ، باإليافت بلى ؤن هظا الىي٘ ًفخذ اإلاجاٌ ؤمام (xx)في هظا الؿُاق الخفاوض ي ؤلَا

اء  ُت صًمىغغافُت ظضًضة، بدُض ًغاهً ٖليها اإلاغغب إلغغاق "الٖى حن اإلاغغبُت واؾخدضار زٍغ ؾُاؾت الخَى

ت مدخملت ٖلى ؤلاؾخفخاء الكٗبي في الصحغاء الغغبُت.  الاؾخفخاجي" وبؾخغالله في خاٌ ٖغى ؤي حؿٍى

ت"في ٖملُت  ومً ظهت ؤزغي، ٌٗمل اإلاغغب ٖلى اؾخغالٌ "الىي٘ اللاثم"للحفاّ ٖلى "الىعكت الصحغاٍو

ني" خٌى زُاعاث الٗغف اإلاليي في اإلاغغب، وهظا في ٖملُت ججىُض الجِل  الخجىُض الضازلي، ويمان " الىفاق الَى

 اإلاليي في الجىىب، وجدُُضه ًٖ الٗملُت الؿُاؾُت في الضازل.
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مىً جد ى بؾخمغاع"الىي٘ اللاثم" وفم ٍو ىُت وفغوؿا بػاء ؾِىاٍع لُل مىاكف ول مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 اإلاُُٗاث الخالُت :

 هما وان الحاٌ زالٌ ٖلضي الؿبُٗيُاث والشماهُيُاث، بؾخمغاع"الىي٘ اللاثم" لم ٌٗض يهضص اؾخلغاع اإلاىُلت، (1

في ْل الىفاق ؤلاكلُمي والضولي ٖلى اؾدبٗاصه، ال  الهدؿاع هامل بضًل الخهُٗض الٗؿىغي، ومً زم الحغب،

ؾُما بطا ٖلمىا ؤن ؤي جهُٗض ٖؿىغي ؾخيىن له آزاع مباقغة ٖلى الىي٘ ، وجدضًضا بحن اإلاغغب والجؼاثغ، في 

ىُت وفغوؿا جهىفان  هظا الجزإ يمً كاثمت " الجزاٖاث اإلادضوصة ".  وكذ ال جؼاٌ ول مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لُه، ٘ الكغاهت ؤلاكلُمُت التي جغاهً ٖليها الىالًاث اإلاخدضة  ٖو فةهه بطا وان هظا "الىي٘ اللاثم" ٌُٗل مكاَع

ىُت في مىُلت اإلاغغب الٗغبي، فةهه ال ٌكيل ٖاثلا الؾخمغاع اإلاهالح الاكخهاصًت )ؤلاؾدشماعاث الىفُُت م٘  ألامٍغ

ت في بَاع ؤلاؾتراجُجُت الضولُت إلايافدت ؤلاعهاب(، فُما الجؼاثغ(، وؤلاؾتراجُجُت )الكغاهت ألامىُت م٘ صٌو اإلاىُل

ال جبضو فغوؿا كللت ٖلى هظا الىي٘ ما صام ؤهه في نالح الحؿاباث اإلاغغبُت مً ظهت وال ٌُٗل ٖالكاتها 

ض ؤن جسؿغ ول عهاهاتها في الجؼاثغ   الكغاهُت الشىاثُت م٘ ول صٌو اإلاىُلت، بما فيها الجؼاثغ، عغم ؤن  فغوؿا ال جٍغ

ضة للُغوخاث اإلاغغبُت، دت اإلاٍا مما ًضفٗها للبدض ًٖ بضاثل جىافلُت مغيُت للمغغب  بؿبب مىاكفها الهٍغ

 وملبىلت وؿبُا للجؼاثغ هُغف مٗني بهظا الجزإ ؤلاكلُمي.

يي الجضًض في اإلاىُلت، (2 ىُت الضولُت  بن اإلاىٓىع الاؾتراجُجي ألامٍغ ال ؾُما مىظ بٖاصة اهدكاع الاؾتراجُجُت ألامٍغ

ت هؼإ الصحغاء 2001ؾبخمبر  11هدى مخُلباث "ميافدت ؤلاعهاب الضولي" بٗض ؤخضار  ، لم ٌٗض ًً٘ حؿٍى

ىُت  في مىُلت  -ؤلاكخهاصًت وؤلاؾتراجُجُت ألامىُت -الغغبُت هكٍغ ؤولي وؤؾاس ي الهُالق بغامج الكغاهت ألامٍغ

ىُت ؤهثر عهاها ٖلى جىفحر ؤعيُت ججاوـ وجيامل للمهالح ؤلاكخهاصًت بحن صٌو  اإلاغغب الٗغبي. وجبضو ؤلاصاعة ألامٍغ

يي –اإلاىُلت بالخٗاون م٘ الكغواء الضولُحن، بدُض جىفغ هظه ألاعيُت الكغاهُت  فغنا  -خؿب اإلاىٓىع ألامٍغ

ت هؼإ الصحغاء الغغبُت.   ؤهبر للىجاح في حؿٍى

ييوكض شج٘ هظا اإلا فغوس ي،  -ىٓىع البراغماحي الظي ًدُض ملف الصحغاء الغغبُت في ؤي ؾلىن بؾتراجُجي ؤمٍغ

ىُحن في الخمؿً بؿُاؾت جىاػهُت حؿعى إلعياء ول مً اإلاغغب ت ، وعغبت ألامٍغ هإخض َغفي  -حٗثر زُاعاث الدؿٍى

لحها م٘ ول منهما، في بهخٓاع جىفغ ، وبالخالي بؾخمغاع زضمت مها-هُغف بكلُمي مٗني بالجزإ  -والجؼاثغ  –الجزإ 

ت النهاثُت للجزإ.  قغوٍ الدؿٍى

 إلاستنتاج:

ا في صٖم اإلاىكف ؤللض ْهغ  ؿىٍغ  ؾُاؾُا ٖو
ً

ىُت وان لهما صوًعا مخيامال ن هال مً فغوؿا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ه )ٖام  ىم، بط ًالخٔ ؤنهما ْال خٍغهحن ( بلى ال1975ُالخفاوض ي للمغغب في بصاعة هؼإ الصحغاء الغغبُت، مىظ بهضاٖل

لى الغغم مً  ىُت( في هفـ الىكذ، ٖو ٖلى ٖضم جغن اإلاغغب مدغوما مً صٖم هالهما )فغوؿا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ؤن الفخىع اليؿبي في الٗالكاث بحن اإلاغغب وبصاعة واعجغ في نهاًت الؿبُٗىاث، بال ؤهه كابله جغابِ وزُم بُنهما  زالٌ 

(، هما ؤن جىجغ الٗالكاث بحن اإلاغغب وفغوؿا زالٌ بضاًت ٖهضحي 1981-1974الفغوس ي ظِؿياع صٌؿخان ) ٖهضة الغثِـ

ىُت1995-1981الغثِـ ؤلاقتراوي فغاوؿىا مخحران،) ؼ اؾتراجُجي هبحر في الٗالكاث ألامٍغ اإلاغغبُت زالٌ -( كابله حٍٗؼ

غان) ىُت بحن مدىعي الجؼاثغ (، فُما قهضث مغخلت بٖا1989-1981ٖهضحي الغثِـ عوهالض َع صة بهدكاع الؿُاؾت ألامٍغ

واإلاغغب في مىخهف الشماهِىاث، هفـ "اإلاغاظٗت" مً ظاهب فغوؿا ؤلاقتراهُت في بججاه ؤلاهفغاط م٘ اإلاغغب، وكض 
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ء بلتزمذ ول منهما هفـ ؤلاؾتراجُجُت في جباصٌ ألاصواع الخىاػهُت في مىُلت اإلاغغب الٗغبي، وهظا في بصاعة ملف الصحغا

الغغبُت، مً زالٌ خغم واقىًُ ٖلى ٖضم جسلي فغوؿا ًٖ اإلاغغب، في وكذ جبضو فُه واقىًُ ؤهثر بعجباَا 

 ألامىُت م٘ الجؼاثغ. –بمهالحها ؤلاكخهاصًت وؤلاؾتراجُجُت 

ت بؾخلغاع الىٓام - ٖؼ ت للجزإ،  جيىن هدُجتها " ٖػ هما ْهغ ؤن هىان بجفاق بُنهما ٖلى ٖضم فغى زُاع حؿٍى

غ يغوعة صٖمهم اإلاليي " في اإلاغغب، وهى الُغح الظي وان يهضص به اإلالً الغاخل الحؿً الشاوي قغواءه الغغبُحن، لخبًر

ٗت بلى الُىم، عغم جدىالث  للُغوخاث اإلاغغبُت في الصحغاء الغغبُت، مىظ مغخلت الحغب الباعصة، لدؿخمغ هظه الظَع

 اليؿم الضولي.

برػ مً زالٌ جُىع مىاكف ول مً فغوؿا ىُت بػاء ملف الصحغاء الغغبُت، ال ؾُما   ٍو والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت الؿُاؾُت  الخفاويُت للجزإ، بضٌ الخمؿً بسُاع  زالٌ الؿىىاث ألازحرة، بظمإ يمني ٖلى جفُٗل زُاع الدؿٍى

إلؾخفخاء ًاصي ؤلاؾخفخاء بحن ؤلاؾخلالٌ ؤو ؤلاهًمام للمغغب، بةٖخباع ؤن واقىًُ وباَعـ وازلخان مً عفٌ اإلاغغب 

ىُت . ض الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  بلى بؾخلالٌ الصحغاء الغغبُت، فُما ال جٍغ

ت هؼإ الصحغاء الغغبُت ، ومً هظا  ىُحن ؤوؾ٘ في بصاعة زُاعاث حؿٍى بضو هامل الخدغن واإلاىاوعة ٖىض ألامٍغ ٍو

ت  جخجاوػ نُغت الحىم الظاحي وال جهل بلى خض ؤلاؾخلالٌ الخام  اإلاىُلم ًمىً جىك٘  بؾخٗضاصها لُغح نُغت حؿٍى

ًٖ اإلاغغب، هما هى مُغوح في بكتراح غحر عؾمي ًخٗلم بسُاع " الهُغت الفُضعالُت " وهى َغح ال جؼاٌ  فغوؿا 

 مخدفٓت مىه.

سُت بضٌو اإلاىُلت –وفي اإلالابل فةن فغوؿا  جبضو خٍغهت ؤهثر  -بدىم كغبها الجغغافي وزلفُاث ٖالكاتها الخاٍع

ً اللىي في اإلاىُلت ، بالكيل الظي ال ٌؿمذ ببروػ كىة بؾتراجُجُت مىفغصة ؤو مخىخلت في اإلاىُلت تهضص  ٖلى بصاعة مىاٍػ

اع ؤلاكلُمي اإلاخ لي . مهالحها  في الضازل ؤو في ؤلَا  ىؾُي ،اإلاغاعبي ؤو ؤلافٍغ

مً خُض جمؿىها بةًجاص خل صاثم و كابل لالؾخمغاع لجزإ  ،إلاخدضة  ؤهثر بغاغماجُت مً فغوؿاجبضو الىالًاث ا

ت جًمً  صًمىمت ؤهبر  ىُحن هى الخىنل بلى حؿٍى ت . فما يهم ألامٍغ الصحغاء الغغبُت . بغٌ الىٓغ ًٖ نُغت الدؿٍى

 لالؾخلغاع في اإلاىُلت .

 –الًم اليامل ؤو الحىم الظاحي–هما جبضو ؤنها ؤهثر صوغماجُت مً خُض جمؿىها بترظُذ الُغوخاث اإلاغغبُت 

 بغٌ الىٓغ ًٖ جىفحر قغوٍ ؤلاؾخلغاع والخجاوـ بحن صٌو اإلاغغب الٗغبي ، وبحن الجؼاثغ و اإلاغغب جدضًضا .

ت هؼإ الصحغاء الغغبُت في ا للمىكف  بَاع ألامم اإلاخدضة، وكض ظاء اإلاىكف الفغوس ي اإلاخمؿً بدؿٍى مىاٍػ

اع،  .(xxi)وجضُٖمه لخىُٓم اؾخفخاء في الصحغاء الغغبُت ؤلاؾباوي الظي قضص بضوعه ٖلى هظا ؤلَا
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ش وكف بَالق  ىُت لم ًُغؤ ٖليها ؤي جدٌى خاؾم مىظ جاٍع وؤزحرا ًمىً الخإهُض ؤن اإلاىاكف الفغوؿُت وألامٍغ

بلى  -بةؾخصىاء الخىافم ٖلى بؾخمغاع واك٘ " الالخغب والالؾلم" الظي ال ًللم ،1991الىاع بحن َغفي الجزإ في ؾبخمبر 

ؿمذ ؤهثر للمغغب بىؿب عهان الىكذ  -خض آلان  ىُت في اإلاىُلت، َو مهالح ول مً فغوؿا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت.  لخىَغـ "واك٘ الاخخالٌ" في ألاعاض ي الصحغاٍو
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